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İktisadiyatımızın ana tedbirlerinden olan su iflleri umumi idaresinin fenni kabiliyet ve 

kudreti, çok sağlam kurulmak lazımdır. (1929) 

Mustafa Kemal ATATÜRK 
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Su, sürdürülebilir kalkınma için gereken en önemli kaynaklardan biridir. Su olmadan 

kalkınma sağlanamayacağı gibi, kalkınma olmadan da yoksulluk önlenemez. 

Ahmet Necdet SEZER T.C. Cumhurbaşkanı 
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DSİ yarım asrı aşkın tarihi boyunca; tarım, enerji, içme suyu temini ve çevre sektörlerinde 

büyük hamleler gerçekleştirmişltir. DSİ Genel Müdürlüğü; hayatın can olan su 

kaynaklarının azami seviyede değerlendirilerek, milletimizin hizmetine sunulması 

hususunda gerekli kabiliyet, bilgi, birikim ve tecrübeye sahiptir. 

Recep Tayyip ERDOĞAN T.C. Başlbakanı 
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Bilindi?i üzere dünya ekonomisi ile h›zl› bir entegrasyon sürecinde 

olan ülkemiz; altyap›s›n› tamamlama, kalk›nma hedeflerini gerçeklefl-

tirme, toplumsal refah› art›rma, sanayi sektörünü uluslararas› alanda 

rekabet edebilecek bir düzeye ç›karma çabas› içindedir. Bu durum, 

enerji talebimizde h›zl› bir art›fl› da beraberinde getirmektedir. Dünya-

daki gelifllmeler de dikkate al›nd›¤›nda, kapsaml› bir enerji politikas›-

n›n stratejik hedeflerimiz ile paralel uygulamas› kaç›n›lmaz hale gel-

mektedir. 

Kalk›nma aç›s›ndan çok önemli olan enerji ve tabiî kaynaklar›m›-z›n, 

çevre faktörü de dikkate al›narak geliflltirilmesi ve millî ekonominin 

hizmetine sunulmas›n› sa¤layacak politikalar›n tespitine yönelik 

çal›fllmalar ile bu politikalar›n uygulanmas› Bakanl›g›m›z›n görev ve 

sorumlulu¤undad›r. Enerji, su ve madencilik faaliyetleri küresel ve 

bölgesel boyutlar› ile de¤erlendirilmekte ve ülkemizin jeostratejik ko-

numu da dikkate al›narak, ulusal ç›karlar›m›z› gözeten politika ve pro-

jeler gelifltirilip uygulamaya konulmaktad›r. 

Bilindi¤i gibi su, fertlerin en temel ihtiyac› ve bafll›ca ekonomik fa-

aliyetlere kaynak olma özellikleri ile uluslar›n devaml›l›¤› için hayatî 

öneme haizdir. Sosyal ve ekonomik faaliyetlerin sürmesi, büyük ölçü-

de temiz ve yeterli su arz›na sahip olmaya ba¤l›d›r. Su kaynaklar›n›n 

gelifltirilmesi, ekonomik üretkenlik ve sosyal refaha do¤rudan katk› 

yapmaktad›r. Dünyada nüfusun h›zl› art›¤›na paralel olarak ço¤alan, 

ziraî ve içme - kullanma - sanayi suyu ihtiyaçlar›, tatl› su kaynaklar›-

na olan talebi gün geçtikçe art›rmaktad›r. 

Bu ba¤lamda; ülkemizin su ve toprak kaynaklar›n›n korunmas›, 

kullan›lmas› ve gelifltirilmesiyle yükümlü en büyük ve etkin kuruluflu 

olan DS‹ Genel Müdürlü¤ü, bugünkü yap›s›na kavuflturuldu¤u 1954 

y›l›ndan itibaren ülkemizin ekonomik ve sosyal kalk›nmas›nda önem-

i roller üstlenmifltir. 

Özellikle 2003 y›l›ndan itibaren yar›m kalan yat›r›mlar›n bir an önce 

tamamlan›p ülkemiz ekonomisine kazand›r›lmas› maksad›yla DS‹ 

taraf›ndan yeni stratejiler belirlenmifl ve h›zla uygulamaya konmufltur. 

Bu flekilde son 3 y›l içerisinde 235 adet tesis hizmete al›nm›flt›r.. 
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Di¤er taraftan 16 - 22 Mart 2006 tarihleri aras›nda Meksika’da yap›lan ve benim de ifltirak etti¤im 4. Dünya Su 

Forumu’nda ülkemiz ad›na sevindirici bir geliflme yaflanm›fl ve yap›lan seçimlerde Türkiye, 2009 y›l›nda 

düzenlenecek olan 5. Dünya Su Forumu’na ev sahipli¤i yapma hakk›n› kazanm›flt›r. ‹stanbul’da yap›lacak olan bu 

dev organizasyona 120 ülkenin suyla ilgili Bakanlar› ve binlerce kiflinin kat›lmas› beklenmektedir. 5. Dünya Su 

Forumu; miras› ve tarihi ile bütün kültürleri kucaklayan, bat› ve do¤uyu birbirine ba¤layan bir köprü olan ‹stanbul’un, 

yeni köprüler kurarak, su de¤erlerinin bütün nsanlara ve kültürlere ulaflmas›n› sa¤layacakt›r. ‹stanbul, gerçekten de 

herkes için tolerans›n, bar›fl›n, sevincin, birlikteli¤in ve sevginin bir sembolüdür. 

Dünya Su Konseyi’nin; 2009 y›l›nda yap›lacak olan 5. Dünya Su Forumu’nun ve Bakanlar Konferans›’n›n 

düzenlenece¤i yer olarak ‹stanbul’u seçmesi, bizim için büyük bir memnuniyettir. Ayr›ca Konsey taraf›ndan her 3 

y›lda bir düzenlenen Dünya Su Forumu ile ilgil çal›flmalar 2009’a kadar Türkiye’nin ev sahipli¤inde yürütülecektir. 

DS‹ Genel Müdürlü?ü öncülü¤ünde yap›lacak olan bu çal›flmalar ülkemiz aç›s›ndan son derece önem tafl›maktad›r. 

Kuruluflumuzun; Dünya Su Konseyi, di¤er kamu kurumlar› ve sivil toplum kurulufllar›yla iflbirli¤i içerisinde bu 

faaliyetleri baflar›l› bir flekilde gerçeklefltirece¤ine yürekten inan›yor, baflta Say›n Genel Müdürümüz olmak üzere 

bütün DS‹ personelini kutluyor ve çal›flmalar›nda baflar›lar di-iyorum. 

Dr. M. Hilmi GÜLER 

T. C. Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakan› 
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Devlet Su ‹flleri Genel Müdürlü¤ü; 18.12.1953 tarihinde 

ç›kar›lan bir kanunla kurulmufl olup, 1954 y›l›nda 

teflkilâtlanm›fl ve aradan geçen yar›m as›rl›k süre 

zarf›nda dev yat›r›mlar› milletimizin hizmetine sun-

mufltur. 2005 y›l›nda DS‹ 51. y›l›n› gururla kutlam›flt›r. 

DS‹ bugüne kadar 579 adet baraj, 47 adet gölet infla 

ederek; 2,85 milyon hektar araziyi sulam›fl, 55 adet 

hidroelektrik santral (HES) tesisi ile y›lda 37 milyar kWh 

enerji üretilebilecek kapasiteye ulaflm›fl, baflta ‹stanbul, 

Ankara, ‹zmir, Bursa, Adana, Diyarbak›r, fi-anl›urfa, 

Samsun olmak üzere nüfusu 100 000’den büyük olan 

illere y›lda 2,58 milyar m
3
 içme suyu temin etmifltir. 

Ayr›ca taflk›n kontrol, erozyon önleme ve a¤açland›rma 

çal›flmalar›na imza atm›flt›r. 

Ancak bütün bu büyük gayretlere ra¤men, özel sektörün 

de katk›lar› dikkate al›narak hidroelektrik enerji 

üretiminde ekonomik potansiyelin ancak % 36’s›n› 

devreye alabilmifl bulunuyoruz. Teknik potansiyel 

dikkate al›nd›¤›nda kullan›lan hidroelektrik potansiyel 

ancak % 21 civar›ndad›r. Sulamada di¤er kurulufllar ve 

halk sulamalar› da dikkate al›nd›¤›nda % 58, flehirlerin 

içme, kullanma ve sanayi suyu gelifliminde % 27 

nispetinde bir gerçekleflme sa¤lanabilmifltir. Taflk›n 

koruma hizmetlerinde daha düfllük seviyelerde 

oldu¤umuzu da belirtmek isterim. Hâlbuki pek çok 

ülkede durum farkl›d›r, misal olarak ABD’de 

hidroelektrik potansiyelin % 86’s› gelifltirilmifltir. 

Ülkemizde ise bilhassa hidroelektrik enerji üretiminin, 

ekonomik potansiyelin 1/3’ü, teknik potansiyelin 1/5’i 

civar›nda kalmas›n›n sebebi; 1990’l› y›llardan itibaren 

DS‹’ye verilen bütçe ödeneklerinin kâfi miktarda 

olmamas› ve yapt›¤› yat›r›mlar›n semeresinden bir pay 

alamamas›d›r. 

2003 y›l›ndan itibaren DS‹’de yeni bir anlay›flla 

plânlamalar yap›lmaktad›r. Öncelikle aflla¤›da yap›-lan 

tespitler büyük bir önem arz etmektedir: 

DS‹, hidroelektrik enerji üretimini h›zla artt›rmal›-d›r. Bu 

maksatla özel sektörün de önü aç›lm›flt›r. Baz› HES’ler 

özel sektör taraf›ndan yap›lmas› için ilân edilmekte ve 

fiz›b›l olanlar enerji üretim müsaadesi için EPDK’ya 

gönderilmektedir. Özel sektörün alâkas› memnuniyet 

vericidir. Özel sektörün teflebbüs edemeyece¤i büyük 

barajlar ve HES’ler DS‹ taraf›ndan süratle inflla 

edilmelidir. 

Sa¤l›kl› ve yeterli içme - kullanma ve sanayi suyu temin 

edilemeyen çok say›da flehrimiz vard›r. Yeter-i miktarda 

ve sa¤l›kl› suya kavuflmak, vatandafl›m›-z›n en temel 

hakk›d›r. Su s›k›nt›s›n›n ne büyük problemlere sebep 

oldu¤unu 1994 y›l› öncesinde ‹stanbul’un 

yaflad›klar›ndan yakinen biliyoruz. 

Sulama suyu; ziraî üretimi 5 ila 14 misli art›ran, ürün 

çeflitlili¤ine imkân sa¤layan, göçü önleyerek mahallinde 

vatandafllar›m›z›n refah seviyesini art›ran en mühim 

unsurlardan birisidir. DS‹; baflta münbit ovalar olmak 

üzere, cazibe ile sulanan, baraj veya göleti haz›r, arazisi 

toplulaflt›r›lm›fl, sulama suyuna talep fazla olan 

bölgelere öncelik vermek suretiyle süratle sulama 

tesislerini tamamlamal›d›r. Sulama yat›r›mlar›, 

ülkemizde yayg›n gelir art›fl›n› sa¤layacak olan önemli 

bir husustur. 

Taflk›n koruma, erozyon kontrolü ülkemizin temel 

meseleleri aras›nda yer almaktad›r. DS‹, yetersiz öde-

neklerle azamî fayda sa¤lamak gayesiyle 2003 y›l›ndan 

itibaren afla¤›daki stratejileri uygulamaktad›r: 

Yat›r›mlar›n 20 y›ll›k ortalama bitifl süresini, kademeli 

olarak 12, 6 ve 3 y›la indirmeyi hedeflemektedir. Bu 

maksatla zarurî olmad›kça yeni ihale yapmamaktad›r. 
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Yürümekte olan inflaatlarda öncelik s›ralamas› ya-

p›lm›flt›r. 

Bütün projeler yeniden gözden geçirilmekte, maliyet 

azalt›c›, tesisi h›zla bitirecek alternatiflere a¤›rl›k 

verilmektedir. 

Fizikî gerçekleflmesi % 70’ler üzerindeki projelere daha 

fazla ödenek tahsis edilmek suretiyle bir an önce 

bitirilerek faydaya dönüfltürülmektedir. 

DS‹’nin ifl makineleri ile toplu çal›flmalar yap›lmaktad›r. 

Yat›r›mlara ilâve maddi imkân sa¤layacak yöntemler 

üzerinde çal›fl›lmaktad›r. Ancak bu konuda Hükü-

metimizin ciddî deste¤ine ihtiyac›m›z vard›r. Ülkemiz 

ekonomisinin düzlü¤e ç›kmas› için “3‹ Prensibi (istihsal- 

istihdam - ihracat)” unutulmamal›d›r. Bunun için mahdut 

maddî kaynaklar mutlaka geri dönüflü olan üretime 

yönelik yat›r›mlara ayr›lmal›d›r. DS‹’nin projeleri kendini 

5 ila 10 y›l aras›nda geri ödeyen verimli yat›r›mlard›r. 

Bu yüzden DS‹’ye gereken önem verilme-i, önü 

aç›lmal›, millî bütçeden daha fazla pay ayr›lma-›,ayr›ca 

hâlihaz›r yürümekte olan d›fl kredili yat›r›mlar›n 

kredilerinin sözleflme flartlar›na paralel olarak kul-

lan›m›na imkân verilmelidir. 

Unutulmamal›d›r ki DS‹’yi ihmal; enerji de d›fla ba-

¤›ml›l›¤› art›rmak ve ucuz olmayan enerjiyi kullanmak 

demektir. 

Unutulmamal›d›r ki DS‹’yi ihmal; kurakl›k, çorak 

topraklar ve kavrulmufl ziraî ürünler demektir. 

Unutulmamal›d›r ki DS‹’yi ihmal; susuz flehirler de-

mektir. 

Unutulmamal›d›r ki DS‹’yi ihmal; sel bask›nlar› se-

bebiyle mal ve can kay›plar› demektir. 

Su sektöründe faaliyetlerini gösteren Devlet Su ifl- 

leri Genel Müdürlü¤ü; üzerine düflen büyük sorumlu-

lu¤un fark›nda olarak gerek yurt içinde gerekse yurt 

d›fl›nda her türlü görevi baflar›yla yürütmektedir. Ger-

çeklefltirdi¤i baraj, hidroelektrik santral, sulama tesisi, 

içme suyu ve ar›tma tesisleriyle yurdun dört bir köflesine 

atm›fl oldu¤u DS‹ imzas›n›, uluslararas› kurulufl-lara 

aktif üyelik ve kat›l›mlar yoluyla yurt d›fl›na da ta-

fl›maktad›r. Bu çerçevede 2006 y›l›nda Meksika’da 

düzenlenen Dünya Su Forumu çal›flmalar›na etkin bir 

kat›l›m sa¤lanm›fl ve ülkemiz 2009 y›l›nda gerçeklefl-

tirilecek olan V. Dünya Su Forumu’na ev sahipli¤i 

yapma hakk›n› kazanm›flt›r. Ülkemize büyük prestij 

kazand›racak olan 5. Dünya Su Forumu, 3 y›l boyunca 

su ile ilgili gündemin odak noktas›n›n Türkiye olmas›n› 

sa¤layacakt›r. Bu çerçevede Genel Müdürlü¤ümüz 

taraf›ndan gerçeklefltirilecek toplant›lar›n ilki olan “5. 

Dünya Su Forumu Haz›rl›k Toplant›lar› Çerçevesinde 

Nehir Havzalar› Yönetimi Kongresi” 2007 y›-l›nda 22 - 

24 Mart tarihleri aras›nda Antalya’da yap›-lacakt›r. 

Kongrenin; Ortado¤u, Balkanlar, Kafkasya ve Türkî 

Cumhuriyetlerin tamam›n› kapsamas› plânlanmaktad›r. 

Devlet Su ‹flleri Genel Müdürlü¤ü; 28 000 çal›fl-kan, 

fedakâr, vefakâr personeli ile birlikte üzerine yüklenecek 

her türlü vazifeyi en güzel flekilde yapacak flevk ve 

heyecan› tafl›maktad›r. Aziz Milletimize hizmet etmek, 

biz DS‹ mensuplar› için en büyük flereftir. Büyük 

hedeflerimize do¤ru, çok zor flartlarda dahi olsa 

ilerlemeye devam edece¤iz. DS‹, milletimizin gururu bir 

kurum olma flerefini daima tafl›yacakt›r. 

Prof. Dr. Veysel ERO⁄LU DS‹ 

Genel Müdürü 
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1. Genel Bilgiler 
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Devlet Su işleri Genel Müdürlüğü’nün temel misyonu, ülkemiz su 

kaynaklarından faydalanmak, zararlarından korunmak, bilim ve tekniğe 

uygun olarak, milli menfaatleri gözeten bir yaklaşımla su ve ilgili toprak 

kaynaklarının geliştirilmesini sağlamaktır. 

1. GENEL BİLGİLER A. 

Misyon ve Vizyon 

1. Devlet Su işleri Genel Müdürlüğü’nün Misyonu 

Kuruluşumuzun temel misyonu; ülkemiz su 

kaynaklarından faydalanmak, zararlarından korunmak, 

bilim ve tekniğe uygun olarak, millî menfaatleri gözeten bir 

yaklaşımla su ve ilgili toprak kaynaklarının geliştirilmesini 

sağlamaktır. 

Bunun için; 

• Sürüncemede kalan yatırımları kısa sürede 

tamamlayarak Aziz Milletimizin istifadesine sunmak, 

• Verimli ve ekonomik projelere öncelik vermek, 

• Yeni bir anlayışla yatırımların inşaat sürelerini 

kısaltmak, 

• Hidroelektrik enerji üretiminde; öncelikle teknik ve 

ekonomik üretim potansiyeline ulaşmak, 

• Öncelikle münbit topraklar olmak üzere, sulanabilir 

bütün arazilerimize su vermek, 

• Şehirlerimizin su meselesini bir daha gündeme 

gelmeyecek şekilde çözmek, 

• Derelerimizi ıslah ederek su baskınlarından 

korumak, erozyonu kontrol altına almak, 

• Kamu bütçesine en az yük getirecek finans 

modellerini geliştirmek, 

• Hidroelektrik enerji üretimimizin bir an önce 

arttırılması için özel sektör yatırmlarını desteklemek ve 

teşvik etmek, 

• Özel sektörün talip olmadığı hidroelektrik enerji 

tesislerini gerçekleştirmek hedeflenmektedir. 

2. Devlet Su işleri Genel Müdürlüğü’nün Vizyonu 

Vizyonumuz ülkemizin sahip olduğu su kaynaklarinin; 

• Geliştirilmesi, 

• Korunması, 

• Yönetilmesı 

konularında dünya lideri olmaktır. 

Bunun için Kuruluşumuz; 

• Su kaynakları konusunda AR-GE çalışmaları ile ileri 

teknolojiler geliştirerek kullanıma sunacak ve 

• Entegre su yönetimini gerçekleştirecektir. 

Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü 2030 yılına 

kadar mevcuda ilâve olarak; 

• 3,7 milyon hektar alanin sulanmasını, 

• 15 000 MW kurulu gücünde HES yapılmasını ve 

• şehirlerimize yilda 17 milyar m
3
 su teminini 

hedeflenmektedir. 

B. Yetki, Görev ve Sorumluluklar 

Devlet Su işleri Genel Müdürlüğü, ülkemizdeki bütün 

su kaynaklarinin plânlanması, yönetimi, geliştirilmesi ve 

işletilmesinden sorumlu, genel bütçeye dahil yatırımcı bir 

kuruluştur. Faaliyetlerini Enerji ve Tabiî Kaynaklar 

Bakanlığı’na bağlı olarak sürdürmektedir. Genel 

Müdürlüğümüz 6200 Sayılı Kanun’la 18 Aralik 1953 

tarihinde kurulmuştur. Bir kamu kuruluşu olarak kendine 

verilen; taşkın koruma, sulu tarımı yaygınlaştırma, 

hidroelektrik enerji üretme ve büyük şehirlere içme suyu 

temin gayelerini etkin bir şekilde yerine getirebilmesi 

bakımından, söz konusu dört maksadın ortak noktası 

olan baraj çalışmaları konusunda öncelikli faaliyetlerin 

sürdürmektedir. Bu sebeple DSİ Genel Müdürlüğü 

ülkemizde barajlar yapan bir kuruluş olarak bilinir. Ayni 

zamanda ülkemizdeki su kaynaklarinin çeşitli kullanım 

maksatlarına tahsisinde otorite kuruluştur. 

1. DSi’nin Hukukî Mevzuati 

DSİ Genel Müdürlüğü faaliyetlerini; 6200, 167 ve 

1053 Sayılı Kanunlara göre yürütür. Bu kanunlar aşağıda 

özetlenmiştir: 

28.02.1954 tarih ve 6200 Sayili Teşkilât ve Vazifeler 

Hakkındaki Kanun ile 

• Baraj yapımı, 

• Taşkın koruma, 

• Sulama, 

• Bataklık alanların ıslahı, 

• Hidroelektrik enerji üretımi, 

• Akarsularda islahat yapmak ve icap edenleri 

seyrüsefere elverişli hale getirmek, 
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• Bu işlerle ilgili her türlü etüt, proje ve inşaatları 

yapmak veya yaptırmak, 

• Bu tesislerin işletme, bakım ve onarımlarını 

sağlamak, 

16.12.1960 tarih ve 167 Sayılı Yeraltı Suları 

Hakkında Kanun ile 

• Yeraltı suyu etüt ve araştırmaları için kuyu açmak 

veya açtırmak, 

• Yeraltı suyu tahsısı yapmak, 

• Yeraltı sularının korunması ve tescili, 

• Arama, kullanma ve ıslah-tadil belgesi vermek, 

03.07.1968 tarih ve 1053 Sayılı Ankara, İstanbul ve 

Nüfusu 100 000’den Büyük şehirlere içme Suyu 

Temini Hakkında Kanun ile 

• Baraj ve isale hattı, 

• Su tasfiye tesisi inşaatları, 

• Su depoları yapmak görevleri 

DSİ’ye verilmiştir. 

DSi iLE iLGiLi KANUNLAR 

• 6200 Sayili DSİ Genel 

Müdürlüğü’nün Teşkilat ve 

Vazifeleri Hakkinda Kanun: 

Kabul Tarihi : 18 Aralik 1953, 

Yayım Tarihi : 25 Aralik 1953, 

Yürürlük Tarihi: 28 şubat 1954 

• 167 Sayılı Yeraltı suları 

Hakkında Kanun: 

Kabul Tarihi : 16 Aralik 1960, 

Yayım Tarihi: 23 Aralik 1960 

• 1053 Sayılı Ankara, İstanbul 

ve Nüfusu 100 binden Fazla 

Olan Yerleşim Birimlerine 

içme suyu Temini Hakkında Kanun: 

Kabul Tarihi : 3 Temmuz 1968, 

Yayım Tarihi: 16 Temmuz 1968 



 

C. idareye ilişkin Bilgiler 

1. Fiziksel Yapı 

Daire Başkanları Şeması 
 

 

 

 DSİ Genel Müdürlüğü Binası 



                  

2. Teşkilat Yapısı 

2.1 DSİ’nin Teşkilat Yapısı 

DSİ Genel Müdürlüğü; üç kademeli bir teşkilat 

yapısına sahiptir. Üst yönetim birimi Ankara’daki Genel 

Müdürlük makamıdır. Bu makamda Genel Müdür ve 4 

Genel Müdür Yardımcısı bulunmaktadır. Büro Müdürü, 

Genel Müdür’ün sekretarya hizmetlerini yürütmektedir. 

Teftiş Kurulu kurum içi her türlü soruşturma, denetleme 

ve incelemeyi yaparak neticelendirmekte, Hukuk 

Müşavirliği ise kurumla ilgili her türlü hukukî mütalaada 

bulunmakta ve mevzuatı takip etmektedir. 

Teşkilatin ikinci basamağında ise 13 adet Daire 

Başkanlığı bulunmaktadır. Bu yönetim kademesinde; 

Dış ilişkiler Müşavirliği, Umumi Münasebetler Müşavirliği 

ve Savunma Uzmanlığı gibi bazı diğer yardımcı birimler 

de yer almaktadır. Başkanlıkların ana faaliyetleri 

aşağıdaki gibidir: 

1-Etüt ve Plan Daire Başkanlığı 

25 adet nehir havzasinda toprak ve su kaynaklarının 

entegre gelişimini sağlamaya yönelik olarak her türlü 

projenin ön inceleme, master plân ve plânlama 

çalışmalarını yapar, teknik, ekonomik ve çevresel 

yapılabilirliğini etüt eder. 

2-Proje ve inşaat Daire Başkanlığı 

Sulama projelerinin ve göletlerin kati ve uygulama 

projesi, ihalesi ve inşaatı ile ilgili işleri yapar. 

3-Barajlar ve HES Daire Başkanlığı 

Baraj ve hidroelektrik santral projelerinin kati ve 

uygulama projesi, ihalesi ve inşaatı ile ilgili işleri yapar. 

      4-İçme suyu ve Kanalizasyon Daire Başkanlığı 

Nüfusu 100 binden fazla olan yerleşim birimlerine 

içme, kullanma ve sanayi suyu teminine yönelik 

çalışmalar yapar. 

5- Emlak ve Kamulaştırma Daire Başkanlığı 

DSİ projeleri için gerekli her türlü taşınmazı kanuni 

mevzuatına uygun olarak kamulaştırır. DSİ adına tapu 

tescilini yapar. Hazine ve Orman arazilerinde DSİ adına 

irtifak hakkı tesis eder. 

6-Jeoteknik Hizmetler ve YAS Daire Başkanlığı 

DSİ’ce geliştirilecek her türlü su yapısına ilişkin jeolojik, 

hidrojeolojik ve jeoteknik etütler yapar, bu konuda veri 

toplar, çözümler üretir, yer alti suyu kaynaklarinin 

araştırılmasını, tahsisini, tescilini ve gelişimini sağlar. 

7-Makina, İmalat ve Donatim Daire Başkanlığı 

Genel Müdürlüğün faaliyet alanına giren işleri yapmak 

için gerekli malzeme, makine, teçhizat ve taşıtları temin 

eder, kiralar ve işletir. 

8-İşletme ve Bakim Daire Başkanlığı 

DSİ’ce inşa edilerek işletmeye açılmış olan tesislerin 

işletme, bakım ve onarım hizmetlerinin yerine getirilmesi 

ve gerektiğinde, bu hizmetlerin faydalananlara devri 

çalışmalarını yürütür. 

9-Teknik Araştirma ve Kalite Kontrol Daire 

Başkanlığı 

 DSİ’nin ihtiyacı  olan AR-GE çalışmaları ile kalite 

kontrol faaliyetlerini yürütür. 
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10-Teknoloji Daire Başkanlığı 

DSİ’nin bilgisayar iletişim, program ve donanım işlerini 

yürütür. 

11- Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı 

DSİ Genel Müdürlüğü’nün yatırım programını ve 

bütçesini hazırlar, DPT tarafindan belirlenmiş hedeflere 

ulaşmak için gerekli plan ve uygulama programlarını 

yürütür. 

12-Personel ve Eğitim Daire Başkanlığı 

Genel Müdürlüğümüzün insan gücü planlaması, 

personel ve eğitim politikasi ile ilgili çalışmaları yapar, 

işçi-işveren ilişkilerini düzenler. 

13-İdarî ve Malî İşler Daire Başkanlığı 

DSİ’ deki lojman, idari bina, kütüphane, matbaa, arşiv, 

konferans salonu, kreş vb sosyal tesislerin işletilmesi 

faaliyetlerinin yanında, sağlık hizmetleri ile idarî 

hizmetleri de düzenler ve yürütür. 

Üçüncü kademe yönetim birimi ise Türkiye’nin her 

tarafina yayilmiş olan 25 adet Bölge Müdürlüğü’nden 

oluşmaktadır. Bölge Müdürlükleri işlerini, Genel Müdür 

adına, yıllık ve beş yıllık kalkınma plânları ile yatırım 

programlarına uygun olarak yürütürler 

 

Bölge Müdürlükleri Şeması 
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DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 
TAŞRA TEŞKİLATI MASTER ŞEMASI 

Şubat 2007 

DSİ I. BÖLGE  
MÜDÜRLÜĞÜ 

BURSA 
Mehmet KILINÇ 

DSİ II. BÖLGE  
MÜDÜRLÜĞÜ 

İZMİR 

Ayhan 
SARIYILDIZ 

DSİ IV. BÖLGE  
MÜDÜRLÜĞÜ 

KONYA 
Hacı HAKSAL 

DSİ III. BÖLGE  
MÜDÜRLÜĞÜ 

ESKİŞEHİR 
Necmi ÖZGÜL 

DSİ V. BÖLGE  
MÜDÜRLÜĞÜ 

ANKARA 
Halit UZUNKAYA 

DSİ VI. BÖLGE  
MÜDÜRLÜĞÜ 

ADANA 
İ.  Sırrı KAZANCI 

DSİ VII. BÖLGE  
MÜDÜRLÜĞÜ 

SAMSUN 

Recep ÇITIR 

DSİ VIII. BÖLGE  
MÜDÜRLÜĞÜ 

ERZURUM 

Ö.Faruk YİĞİTSOY 

DSİ X. BÖLGE  
MÜDÜRLÜĞÜ 
DİYARBAKIR 

Nihat ÜSTÜNDAĞ 

DSİ IX. BÖLGE  
MÜDÜRLÜĞÜ 

ELAZIĞ 

Recep ÖZBAL 

DSİ XI. BÖLGE  
MÜDÜRLÜĞÜ 

EDİRNE 

Numan D. GÜNDÜZ 

DSİ XII. BÖLGE  
MÜDÜRLÜĞÜ 

KAYSERİ 

Sedat ÖZPINAR 

DSİ XIII. BÖLGE  
MÜDÜRLÜĞÜ 

ANTALYA 

Sami KURBAY 

DSİ XIV. BÖLGE  
MÜDÜRLÜĞÜ 

İSTANBUL 

A. Cüneyt GEREK 

DSİ GAP PROJESİ 
XV. BÖLGE MÜD. 

ŞANLIURFA 

Mustafa ALTUNDAL 

DSİ XVII. BÖLGE  
MÜDÜRLÜĞÜ 

VAN 

Ayhan YÜKSEL 

DSİ XVIII. BÖLGE  
MÜDÜRLÜĞÜ 

ISPARTA 

İ. Hakkı ERTEKİN 

DSİ XIX. BÖLGE  
MÜDÜRLÜĞÜ 

SİVAS 

Vahit BAYGÜNEŞ 

DSİ XX. BÖLGE  
MÜDÜRLÜĞÜ 

KAHRAMANMARAŞ 

Remzi ERTEK 

DSİ  XXII. BÖLGE    
MÜDÜRLÜĞÜ 

TRABZON 

Bahri EGE 

DSİ XXI. BÖLGE  
MÜDÜRLÜĞÜ 

AYDIN 

H. İbrahim İNDAP 

DSİ XXIII. BÖLGE  
MÜDÜRLÜĞÜ 
KASTAMONU 

Güven KARAÇUHA 

DSİ XXIV. BÖLGE  
MÜDÜRLÜĞÜ 

KARS 

Mehmet KARADENİZ 

 

  DSİ ÇORUH PROJELERİ  
XXVI. BÖLGE    

MÜDÜRLÜĞÜ-ARTVİN 

Sezai SUCU 

DSİ XXV. BÖLGE  
MÜDÜRLÜĞÜ 

BALIKESİR 

Şahin DURUKAN 

GENEL MÜDÜR 
Prof. Dr. Veysel EROĞLU 

GENEL MÜDÜR  
YARDIMCISI 

Haydar KOÇAKER 

GENEL MÜDÜR  
YARDIMCISI 

Mehmet GÜLLÜ 

GENEL MÜDÜR  

YARDIMCISI 

GENEL MÜDÜR  
YARDIMCISI 

Şadi ÖZTÜRK 
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Türkiye’deki yatırımcı kuruluşlar içinde 

lokomotif görevi üstlenmiş olan DSİ, her 

çalışmasında olduğu gibi bilgi işlem 

konusunda da öncü kurumlardan biridir. 

3. Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar 

3.1. Bilgi Teknolojileri 

 

 Türkiye’deki yatırımcı kuruluşlar içinde lokomotif görevi üstlenmiş olan DSİ, her çalışmasında olduğu gibi bilgi işlem 
konusunda da öncü kurumlardan biridir. İlk bilgi işlem sistemi, bir oda büyüklüğünde olan İBM bilgisayardan ibaretti. 1991 yılına 
kadar kiralama yoluyla karşılanan İBM sistemler, 1991’den sonra satın alma yoluyla temin edilmiştir. 

  Türkiye’de İnternet 1993 yılında faaliyete geçmiş ve kullanımı günümüzde inanılmaz boyutlara ulaşmış bulunmaktadır. DSİ, 
1995 yılında 64 Kb ile internete bağlanmıştır. 1997 yılında kurum ağı (network) kurulmuş ve ağ üzerinde çalışan programların 
yapımına başlanmıştır.  DSİ 2000 yılında Türkiye genelinde bilgisayar ağını genişletme çalışmaları başlatmış ve 25 Bölge 
Müdürlüğü 64 Kb bağlantı ile Genel Müdürlük ağına dahıl olmuştur. Daha sonra ağ kapasitesi 128 Kb’e çıkartılmıştır.  

 Teknoloji Dairesi Başkanlığı sadece bilgi işlem faaliyetlerini yürütmek üzere 3 Şube Müdürlüğünden oluşacak şekilde 2004 
yılında yeniden yapılandırılmıştır.  

 Yazılım Uygulama ve Bilgi Sistemleri: Kurumun yazılım ihtiyaçlarının tespit edilmesi ve üretilmesi, veritabanlarının 
kurulmasi, internet ve internet ortamlarında web sayfalarının tasarlanması, güncellenmesi, 

 Donanım: Kurum bilgi ağının ve sunucuların kurulması ve işletilmesi, 

 Teknik Destek Eğitim ve Koordinasyon: Genel Müdürlüğümüzdeki bütün bilgisayarlar ile bağlı (yazıcı, modem vb.) 
çevre birimlerinin çalışır halde tutulmasi için her türlü teknik desteğin ve  kullanıcıların ihtiyaç duyduğu eğitimlerin 
verilmesini sağlar.  

 Başkanlığın yeniden yaıilanmaıindan sonra, bilgi işlem ile ilgili faaliyetlerin düzenlenmesi ve koordineli bir şekilde 
çaişılabilmesi maksadıyla Bölge Müdürlüklerinde  Bilgi Teknolojileri Başmühendislikleri kurulmuştur. 

 Teknolojinin hızla gelişmesi insanlaıin günlük işlerinde veya yapıkları büro çalışmalarında da iletişim teknolojilerini 
kullanmak suretiyle işlerini daha hızlı, kolay ve doğru yapmaları için imkanlar vermiştir. Bilginin üretilmesi yanında üretilen bilgiye 
erişebilmek ve etkin olarak kullanmak, küreselleşen dünyada ülkelerin rekabet güçlerini artırmalarında ve kalkınmalarında çok 
önemli hale gelmiştir. Böylece halka daha kaliteli ve hızlı kamu hizmeti sunabilmek amacıyla; katılımcı, şeffaf, etkin ve basit iş 
süreçlerine sahip olan bir devlet yapısı oluşturulmasi da gerekmektedir. Bu da devletin elektronik hale getirilmesi ile yani işlerin 
elektronik ortamda yapilabilmesi ile mümkündür. Önceleri e-devlet olarak adlandirilan çalişmalar ve e-devlet terimi yerini artik e-
dönüşüme terk etmiş durumdadir. E-dönüşüm, kuruluşun iş hedefleri doğrultusunda iş süreçlerini elektronik ortama taşiyarak 
etkinlik, verimlilik ve maliyet tasarrufu elde etmesini sağlamak ve yeni iş akiş şekli için gerekli kültürel değişimi gerçekleştirmek 
üzere izlenen yol olarak tarif edilebilir. Bu yaklaşima paralel olarak en düşük maliyetle en yüksek değeri üretmek için çalışırken 
internet çağının özelliği olan hiz son derece önem kazanmaktadir. Bu da teknolojiyi yakindan takip etmek ve en iyi şekilde 
kullanmakla mümkündür. Bu açidan bakildiğinda e-dönüşüm teknolojiden azami istifade etmek ve yönetmek için yararlanilan en 
doğru yol olarak kullanilan bir araçtir. Projeleri e-dönüşümde önceliklerine göre siralamak gerekmektedir. Kurumlar e-dönüşüm 
sürecinde yapilanlari belli aşamalarla mutlaka ölçmeli ve her sonuca göre yeni hedef ve eylem belirlemelidir. e-dönüşümde ilk adim 
kurum yapısına ve imkanlara bağlı bir vizyon belirlemektir. Vizyona uyumlu bir bilgi sistemleri mimarisi lazımdır. Yalnız sadece bilgi 
sistemlerine yatırım yapmak çözüm olmayıp tüm uygulamaların yapılabilmesi; sağlam, kapasiteli, hızlı ve iyi tasarlanmş bir alt yapı 
ile mümkün olmaktadır. Teknoloji bir gaye değil araçtır. 

 

 



 

 
 
 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 



 
 
3.1.2. e-dsi 

 DSİ’de kendi e-dönüşüm programını tespit ederek e-devlet (e-dsi)  çalışmaları için en önemli unsur 
olan kurum içi yönetim bilgi ağ yapısını kurabilmek için çalışmalar yapılmış, kısaca mis.net veya 
misnet olarak adlandırılan ve 9 adet modülden oluşan programlar kısa bir sürede tamamlanarak 
uygulamaya alınmıştır. Programin modülleri evrak, bordro, personel (tayin, terfi, kadro vs),                
SGD bütçe uygulama, yatırım, stok, satın alma, demirbaş ve makine işletmedir. Bu programlar ile 
DSİ genelinde çalışmalar farklılık olmaksızın, hızlı, doğru ve ekonomik olarak yapılmaktadır. Ayni 
anda Genel Müdürlükte 1000 ve DSİ genelinde 6000 bilgisayarın farklı maksatlar ve kullanım için 
internete girmesi ile oluşan aşırı yoğunluk sebebiyle hat kapasiteleri yetersiz kalmıştır. Bu yüzden 
yetersiz kalan ağ kapasitesinin Genel Müdürlük çıkışı 16 Mb ve Bölgeler arası da 2 Mb olmasının 
en uygun olacağı tespit edilmiş ve çalışmalar tamamlanmıştır. Hızla gelişen uygulamalar sonucu 
bu kapasite de yetersiz kalmış olup, 2006 yılında Genel Müdürlük çıkışı toplam 84 Mb’e ulaşmıştır. 
Ayrıca Bölge Müdürlüklerine bağlı 6 adet taşra şube müdürlüğü 1 Mbps noktadan noktaya g.shdsl 
bağlantısı, metro Ethernet ile sonlandırılarak gerçekleştirilmiştir. Diğer numaralıu şube müdürlükleri 
için çalışmalar sürmektedir. 

 14.Bölge İstanbul ile Etlik tesisleri için 5 Mbps noktadan noktaya metro Ethernet bağlantısı 
sağlanmıştır.  

 Teknik Araştırma Kalite ve Kontrol Dairesi Başkanlığı data bağlantısı 2 Mbit g.shdsl ile Genel 
Müdürlüğe bağlanmıştır. 

 İnternet çıkışlarının filtre edilmesini sağlayan yazılım devreye alınmıştır. 

 İnternetten gelen e-postaları virüs ve spam kontrollerinden geçiren sunucular devreye alınmıştır.             
İç ağdan gelen e-postalar da virüs ve spam kontrolü yapılmaktadir. 

 Posta hizmeti veren Exchange sunucular (3 adet sunucu) incelenerek, bütünleşik yapıdaki sorunlar 
giderilmiş, internetteki posta erişimini sağlayan OWA servisi güvenli hale getirilmiştir (https 
hizmeti). 

 Kiosk cihazları satın alınmış olup, kurulum çalışmaları devam etmektedir.  

 Genel Müdürlük Giriş/Çikiş kapıları için İP Güvenlik kamera sistemi devreye alınmıştır.  

 Kurum içindeki belgelerin güvenliği için RMS (Right Management System- elektronik sertifika) 
uygulaması başlatılmıştır. 

 DSİ genelinde 90’dan fazla sunucu hizmete alınmıştır. Bunlardan 64 bitlik İtanyum sunucular 
“cluster” yapı ile yedekli çalışacak şekilde ayarlanarak misnet ve Döküman Arşiv Yönetim Sistemi 
(DAYS) veri tabanlarının kesintisiz çalışmaları sağlanmıştır. DSİ’nin toplam veri depolama 
kapasitesi 5 terabyte çıkarılmıştiıor. Bu kapasite benzer büyüklükteki kamu kurumları arasında en 
büyüktür.  

 Sunucuların bulunduğu sistem odasının; korunabilmesi ve bilgi güvenliğinin sağlanabilmesi için   
yeniden yapılandırma projesi çerçevesinde yükseltilmiş döşeme ve alçalılmış taban şeklinde 
kapalı, alttan havalandırmalı, kuru sistem yangın söndürücülü, yangın ikazlı, şifreli kontrol sistemi 
ile giriş ve çıkışın kontrol edilebildiği, camları kurşungeçirmez, kırılmaz film kaplı olarak yeniden 
inşa edilmiştir. 2006 yılında sistem odasına güvenlik kamerası yerleştirilmiş ve ısı ve nem kontrolü 
yapan sistem kurulmuştur. 

 

 “Active Directory” uygulamasi ile Kurumsal Kaynak Planlaması (ERP) uygulamasının en önemli 
basamağı devreye alınmıştır. Bu uygulama ile DSİ Bilgi Ağına giren bir kullanıcı tek bir kullanıcı adı 
ve parola ile tüm kurumsal kaynaklara ulaşabilecektir.  

 İmkânlar nispetinde bilgisayar, taşınabilir bilgisayar, çift yönlü yazabilen A3 kat yazıcıları alınarak 
DSİ’de çalişan her teknik elemana bir bilgisayar düşmekte ve işler elektronik ortamda 
yapılmaktadır. İhtiyaç duyulan programlar ve kullanım için kurslar ve seminerler tertip edilerek bilgi 
teknolojilerinin bütün teşkilat tarafindan tanınması ve kullanılması sağlanmıştır. Bütün yöneticiler 
yatırım programlarını bilgisayar ile takip edebilecek durumdadır. Telsiz network bağlantı sistemi 
kurularak hizmete sunulmuştur. 

 DSİ bilgisayar ağı üzerinden klasik telefonlar ile Bölgelerin birbirleriyle ve Genel Müdürlükle 
konuşmalarını sağlayacak VoİP Telefon sistemi devreye alınmıştır. Bu hizmet ile telefon 
görüşmelerinde %25 oraninda tasarruf sağlanmıştır. Kullanımın yaygınlaşması ile bu oran %50’ 
lere kadar ulaşacaktır. 

 Video konferans sistemleri ile DSİ ağı içinde yer alan tüm birimler mevcut bilgisayar alt yapısını 
kullanarak ses ve görüntü transferi yapabileceklerdir. Dolayısı ile yatırım projelerinin izlenmesi, 
olaylara müdahale ve projeler üzerinde karşılıklı tartışma ortamı yaratılmıştır. 2007 yılında kullanım 
daha da yaygınlaştırılacaktır. 

 
 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 



 
 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

DSİ Sunucularindan bir 
Ünite 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Sistem Odasından Görünüm 

 

 E-imza: Proje kapsamında 1.100 (bin yüz) adet Nitelikli Elektronik Sertifika (NES) için TÜBİTAK’a başvuru yapılarak 

sertifikalar ilgili personele dağıtılmıştır. Ayrıca bu sertifikaları okuyan 1.100 (bin yüz)  adet kart okuyucu (token) alınmıştır. E-imzaya 
geçiş sürecinde son aşamalara gelinmiş olup, DSİ 1100 adet kullanıcı ile en büyük e-imza uygulayıcısı kurum olacaktır. 

 Başkanlık tarafından; Emlak Envanter, Su Kalitesi Karar Destek Sistemi, Enerji Projeleri Takip, Mahsul Sayimi, TAKK 
Laboratuvar Takip ve Cihaz Kalibrasyon, Personel Giriş-Çikiş İzleme, Yeralıi Suları Kuyu Kullanma Belgeleri ve diğer uygulama 
yazılımları geliştirilmiştir. Yazılımlar ile ilgili gelen talepler değerlendirilerek eksiklikler giderilmiştir. 

 DSİ Yazılım Geliştirme Standardının oluşturulması konusunda çalışmalara devam edilmiş ve bu çerçevede Bölge 
Müdürlüklerinde bulunan yazılım mühendislerine de eğitim verilmiştir. 

 DSİ Arşivleme Projesiyle ilgili olarak hazırlık çalışmaları devam etmekte olup, 2007 yılında ihalesi yapılacaktır. 

 CAD yazılımları ile ilgili olarak bir değerlendirme çalışması yapılarak ihtiyaçlar belirlenmiş ve bu ihtiyaçların 2007 yılında 
karşılanmai planlanmıştır. 

 DSİ Portali 10g sürümüne yükseltilmiş ve Portal yenilenmiş olup, bununla ilgili personele gerekli eğitimler aldırılmıştır. 

 DSİ web sayfasının (www.dsi.gov.tr) günümüz şart ve tekniklerine göre yeniden düzenlenmesi ve güncellenmesi 
maksadıyla 3 kişilik bir ekip kurulmuştur. İnternet sayfaıida (dsi.net) ihitiyaç ve taleplere göre sürekli olarak yenilenmektedir.  

 DAYS; Kurum bünyesinde ve taşra teşkilatında; bilgisayar ortamında evrak üretimi, takibi, kontrolü, dosyalanması, 
arşivlenmesi, kurum dışında üretilen evrak bilgilerinin sisteme dâhil edilmesi, aranılan dokümanlara bilgisayar ortaminda ulaşıması, 
elektronik imza kanununun gereği olarak dijital imza entegrasyonunun sağlanması, bilgi edinme yasası çerçevesinde internet 
üzerinden başvuranların bilgilendirilmesi ve kurum içerisindeki tüm yazılımlarin doküman ambari olarak kullanılabilmesi işlemlerini 
yürütecektir. Doküman Arşiv Yönetim Sistemi (DAYS) Projesi: test amaçli olarak tüm teşkilat genelinde devreye alinarak, 2006 
yılında test ve eğitim çalışmalarına ağırlik verilmiştir. Bu kapsamda müstakil Şube Müdürlükleri tarafindan kullanılmak üzere 95 
(doksanbeş) adet doküman tarayıcı ihale yoluyla satın alınmıştır. Sistemin optimum çalişabilmesini sağlamak maksadıyla yeni 
sunucular devreye alınmıştır.  

 
 

 



 
DSİ SVT  (Su Veri Tabanı) Türkiye’nin yer altı ve yüzey su kaynaklarından toplanan su ile ilgili tüm verilerin (miktar, kalite vb); 
uydu/GPRS/GSM üzerinden merkezdeki su veri tabanında toplanarak,  hidrolik, Hidrolojik, su miktarı ve su kalitesi açısından 
değerlendirildiği,  Simülasyonların yapıldığı,  Çevresel etkilerinin belirlendiği bir AR-GE projesidir. Bu Projeyle verilere 
Türkiye’nin her yerinden erişileceği,  verilerin; Kolay ve anlık olarak sorgulanabileceği, Sonuçların CBS yardımıyla grafik 
ortamda da izlenebileceği, Dünya standartlarına uygun, bir su veri tabanı kurulacaktir. Proje; TÜBİTAK’a bir AR-GE projesi 
olarak sunulmuş ve kabul edilmiş olup, DSİ, Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü (GYTE) ve Bahçeşehir Üniversitesi ile yapılan 
protokol çerçevesinde çalışmalar sürdürülmektedir. Proje 01.02.2006 tarihi itibariyla yürürlüğe girmiş ve 30 ayda 
bitirilmesi planlanmış olup, 2006 yılı sonu itibariyla 11 aylık bir çalışma yapılmıştır. Proje kapsamında 100 adet PC, 30 adet 
taşınabilir bilgisayar ile uygulama ve database sunucular  satın alınmıştır. 
 

 DSİ, Su Ulusal Referans Merkezi olarak Türkiye adına AB ile birçok anlaşma ve ortak çalışma ortamına girmiş durumdadır. 
Verinin AB standartlarına uygun olarak doğru ve güvenilir olarak toplanması ve işlenmesi, Kalkınma planları, ulusal strateji ve 
kalkınma politikalarının hazırlanma aşamasında karar vericilere tüm verilerin ve bilgilerin temini Su veri tabani ile mümkün 
olacaktır. DSİ SVT çalışmalarına hazırlık olması maksadıyla yeraltı ve yerüstü sularına ait verilerin toplanması ve birleştirilmesine 
başlamıştır. 

 Havza su yönetimi (çoklu barajlarin optimum işletme programları ile işletilmesi) çalışmaları da başlamış olup ardıışık barajlar 
ile bir havzaya dağılmış çoklu barajların optimum faydayı sağlayacak şekilde işletilebilmesi için havza bazında çalışacak bir 
program temin edilecektir. Bu maksatla DSİ önderliğinde kurumlar arası (TEDAŞ, EÜAŞ, DSİ) bir komisyon teşkil edilmiş olup 
araştırmalara devam edilmektedir. 

 Coğrafi Bilgi Sistemleri, hem grafik hem de sözel bilgiyi tek bir çatı altında toplayıp, birbirleriyle ilişkilendirmek suretiyle bilgiyi 
sorgulamayı esas alan güçlü yazılımlardir. Bu tür yazılımların grafik bilgiyi derleme özellikleri ön plandadır ve CBS yazılımları 
bilginin bir koordinat sistemi yardımıyla  sorgulanmasına, amaca çok kolay bir şekilde grafik üzerinden ulaşılmasına ve gerektiğinde 
milyonlarca datanın tek bir grafik üzerinde gösterimine ve sorgulanmasına imkan verirler. Bu sebeple yapılan çalışmalar veya 
veriler görsel olarak daha kolay ve anlaşılır bir şekilde kullanıma sunulmaktadır.   

 Son 20 yılda CBS ve MİS gibi yazılımlar, Bilgi İşlem Teknolojilerinde dev adımlar atılmasına sebep olmuş ve ülkeler her türlü 
kamusal, kurumsal ve şahsi uygulamalarının internet / internet erişimli elektronik ortamda yapılmasi için çalışmalar başlatmışlardır. 
E-devlet çaısı altında toplanan bu çalışmalar gelişmiş ve AB ülkeleri içinde daha aktif ve yaygın olarak kullanılır hale gelmiştir. 
Gelişmiş ülkeler içinde hak ettiği yeri almak isteyen ülkemiz için de söz konusu durum; yani e-devlet dönüşümü kaçınılmaz bir 
zorunluluktur. Diğer taraftan CBS programları yardımıyla ülkelerin uydu ve/veya uçaktan çekilmiş ve sayısallaştırılmış her hangi bir 
bilginin ortophoto görüntüler üzerinde gösterilmesi mümkün olmaktadır.  

 Web tabanlı Genel Müdürlük Bilgisayar Arıza Programıi devreye alınarak, kullanıcı  bazlı tüm arızalar ve bunlar için kullanılan 
malzemeler veritabanında tutulmaktadır. 

  2006 yılında on-line (dsi.net üzerinden) olarak 2173 adet arıza ve bakım talepleri yapılmış ve sonuçlandırılmıştır. Genel 
Müdürlükte mevcut PC’ler için arıza ya da güncelleme maksatli yedek parça temini sağlanarak talepler karşılanmıştır.  

 Bölge Müdürlüklerinde bakım ve onarım konusunda 2794 bilgisayar ve 1366 yazıcının tamir, bakım ve onarımı 
Başmühendislikler aracılığı ile gerçekleştirilmiştir. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
   Bakım Onarımı Yapılan Bilgisayar ve Yazıcılar 
 

  Merkez Taşra 

Bilgisayarlar 2173 2794 

Yazıcılar 75 1366 

 
 
 
 

 Genel Müdürlükte 287 adet PC, 95 adet dizüstü bilgisayar ve 35 adet Kat yazıcısı satın alınarak kurulumları yapılıp 
bilgisayarların DSİ ağına bağlanmaları sağlanmıştır. 

 Bölge Müdürlüklerince 878 adet kişisel bilgisayar, 217 adet taşınabilir bilgisayar, 92 adet ağ yazıcısı ve 260 adet yazıcı satın 
alınmıştır.  
 

 Bilgi işlem konularında Bölge Müdürlükleri ile Teknoloji Dairesi Başkanlığı arasında koordinasyon sağlanarak teknik sorunların 
çözümü ve idari yapılanmanın düzenlenmesi konusunda yoğun çaba harcanarak sonuca ulaşılmasında katkı sağlanmış, 61 
personele 150 saat süreli, masa üstü yayıncılık ve web dizayni gibi konulari içeren uzmanlik eğitimi verilmiştir. 

 Ayrıca merkez teşkilatında 708 bilgisayar kullanıcısına ihtiyaç duydukları değişik konularda hizmet içi eğitim verilmiştir.  
 
 
 
 
 

2006 YİLİ BİLGİSAYAR EĞİTİMLERİ  

1 TEMEL BİLGİSAYAR EĞİTİMİ 140 7 

2 POWERPOİNT  100 5 

3 İLERİ WORD 100 5 

4 İLERİ EXCEL 140 7 

5 UYGULAMA PROGRAMLARİ 228 12 

6 ADOBE 5 1 

7 TEKNİK DESTEK 16 1 

8 ACROBAT 
5 

1 

9 FREEHAND 
5 

1 

10 CORELDRAW 
5 

1 

11 EXCEL MACRO 
5 

1 

12 PUBLİSHER 
5 

1 

13 QUARK 
5 

1 

14 VİSİO 
5 

1 

15 ACCESS 
5 

1 

 T O P L A M 769 46 

 

 Bölge Müdürlükleri Bilgi Teknolojileri Başmühendisliklerince, bilgisayar donanmIı ile ilgili olarak 1067 kişiye, MS Office 
konusunda 1152 ve DAYS, MİS gibi kurumsal yazılım kullanımı konusunda 2532 kişiye eğitim verilmiştir.  

 

             

 Tüm çalişmalar neticesinde, DSİ hakkettiği ve her zaman bulunduğu Türkiye’nin en iyi, en önde kamu kuruluşu olmak 
hedefinin yaninda yeni hedefi olan Dünyada en iyi su işleri kuruluşu ve en iyi devlet kurumu olma yolunda hızla ilerlemektedir. 
 
 
 
 
 

SİRA EĞİTİMİN ADİ KATİLİMCİ SAYİSİ SÜRESİ (Hafta) 



 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.2. AR-GE ve Kalite Kontrol 

Ülkemizin toprak ve su kaynaklarını geliştirmek ve kullanıma sunmak gayesiyle Genel Müdürlüğümüzün görev alanına giren 

konularda modern teknoloji ve ekonomi kurallarına uygun olarak gerekli araflt›rma-geliştirme, eğitim ve kalite kontrol faaliyetleri 

esas itibariyle DSİ Teknik Araştırma ve Kalite Kontrol  Daire Başkanlığı  tarafından yürütülmektedir. 

Toprak ve su kaynaklarının sürdürülebilir gelişimine yönelik olarak hazırlanan projeler ile ilgili araştırma faaliyetleri merkezde 

bulunan 7 laboratuvar tarafından; uygulama ile ilgili kalite kontrol hizmetleri ise merkezdeki laboratuvarlar ile birlikte, Bölge 

Müdürlüklerimiz merkez, şube ve şantiyelerinde kurulu bulunan 200 dolayında çeşitli tipte (Beton, Zemin, Kimya) laboratuvar 

tarafından gerçekleşltirilmektedir. 2002 yılında TS EN İSO 9001:2000 “Kalite Yönetim Sistemi” belgesi alan TAKK Daire 

Başkanlığımız 2003 yılında deney bazında akredite olmak üzere 19 adet deney için gerekli hazırlıkların tamamlayarak, Türk 

Akreditasyon Kurumu’na (TÜRKAK) baflvuruda bulunmufltur. Akreditasyonun gerçekleflmesi durumunda Türkiye-AB iliflkileri 

çerçevesinde teknik mevzuatın uyumu için gerekli laboratuvar ihtiyacı giderilecek, Kamu ihale Kanunu’nda belirtilen “Deneylerin 

Uluslararası Kurallara Uygun şekilde Akredite Edilmifl Laboratuvarlarda Yapılması” mümkün hale gelecek, ortaya çıkan deney 

neticelerinin hem ulusal hem de uluslararası düzeyde teknik olarak yeterli ve geçerl olması sağlanacaktır. Ayrıca ülkemizdeki 

tartışmalı deney neticelerinin çözümlenmesinde hakem laboratuvar ihtiyacına cevap verebilmek maksadı ile TS EN İSO 17025’e 

göre laboratuar akreditasyonu çalışmalarının, laboratuvarlarımızda yapılmakta olan bütün deneyleri kapsayacak şekilde 

genişlletilmesi ile ilgili çalışlmalar da sürdürülmektedir.  
Yapılmakta olan çalışmalar ana başliklar halinde aşağıda belirtilmiştir. 

 

 Hidrolik yapilarda karşılaşılan sorunlari fiziksel ve matematiksel modelleme yöntemleri ile çözümlemek ve araştırma yapmak, 

 DSİ uygulamalarinda kullanılan çeşitli yapı malzemeleri üzerinde fiziksel, mekanik, petrografik ve benzeri deneyler ile araştırma 
çalışmaları yaparak projeci ve uygulayıcı birimlere teknik destek sağlamak, 

 Her türlü yapı malzemesini kimyasal yönden incelemek; göl, akarsu ve yeraltı sularının kirlenmeleri ve kimyasal olarak 
kalitelerinin belirlenmesi çalışmalarını yapmak, 

 DSİ birimlerinin zemin mekaniği ve temel mühendisliği konularinda karşılaştığı sorunları deneysel çalişmalar ile çözümlemek ve 
araştırma çalışmaları yapmak, 

 Yeraltı ve yerüstü sularını radyoaktivite yönünden incelemek, 

 Hidrolojik ve hidrojeolojik etüt ve araştirmalarda karşılaşılan sorunları çevresel izotoplar kullanarak çözümlemek, 

 Kil çekirdekli dolgu baraj ve göletlerde kullanılan ölçüm tesisleri ile ilgili malzemeleri temin etmek ve yerleştirilmesine yardımcı 
olmak,  

 Bölge laboratuarlari test cihazlari ile mulinelerde  bakım onarım ve kalibrasyon çalışmalarını yürütmek, 

 Kalite kontrol çalışmalarında görevli personelin eğitim ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla hizmet içi eğitim faaliyetlerini (kurs, 
seminer, sempozyum v.b.) gerçekleştirmek, 

 DSİ Projelerinin uygulanması safhasında, Başkanlığımiz faaliyetleri ile ilgili konularda yerinde gerekli kontrolleri yapmakla birlikte 
mevcut laboratuarlarda deneyler; başta Türk Standardlari (TS) olmak üzere, Avrupa Normlari EN (European Norm) ve Amerika 
Malzeme Test Kurumu ASTM (American Society of Testing Materials) tarafından yayımlanan standardlara uygun olarak 
yapılmaktadır. Talep edilmesi halinde diğer standardlara uygun deneylerin de yapılması mümkündür.  
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Laboratuvarlarımızda gerçekleştirilen deneyler; başta 

Türk Standartlari (TS) olmak üzere, Avrupa Normları 

EN (European Norm) ve Amerika Malzeme Test 

Kurumu (American Society of Testing Materials) 

ASTM’ye uygun olarak yapİlmaktadİr. 

 

 

Deriiner Baraji 1/20 Ölçekli Tünelii Dolusavak Modeli 

Hidroliik Model  Laboratuvarı Model Alanı 
Kiği Barajİı Dolusavak Modeli (Ölçek:1/60) Muline Ayar ve 

Kalibrasyon Ünitesi 
 
 
 
1.LABORATUAR FAALiYETLERİ 
 
HİDROLİ MODEL LABORATUARİ  
Bu laboratuarda, DSİ merkez ve taşra birimlerinin su mühendisliği konularında karşılaştığı sorunların fiziksel ve matematiksel modellerle 

çözümlenmesi çalışmaları yürütülmektedir. 
 

HİDROLİK MODEL LABORATUARİ 

DENEY GRUBU ADEDİ 

Baraj Modelleri 4 

Genel Hidrolik Araştirma Modelleri 3 

Muline Bakim, Onarim ve Kalibrasyonu 41 

TOPLAM 48 

 
BETON-MALZEME LABORATUVARİ  
Bu laboratuarda, DSİ merkez ve taşra birimleri ile diğer kamu kuruluşları ve özel sektörün, çeşitli yapı malzemeleri (agrega, çimento, beton, 

katki maddeleri, kaya, metal, plastik, jeosentetikler, vb.) ile ilgili olarak imalat öncesi, imalat safhasi ve sonrasi için ihtiyaç duyduğu verilerin elde 
edilmesi amacıyla, bu yapı malzemeler üzerinde fiziksel, mekanik ve petrografik deneyler yapilmakta ve gerektiğinde bu malzemelere ait araştırma 
çalışmaları yürütülmektedir.   

 
 

BETON-MALZEME LABORATUARİ 

DENEY GRUBU ADEDİ 

Beton Laboratuari Deneyleri 9.347 

Malzeme Laboratuari Deneyleri 2.377 

Petrografi Laboratuari Deneyleri 2.082 

 



Kaya Mekaniği Laboratuari Deneyleri 2.966 

TOPLAM 16.772 

 
ZEMİN MEKANİĞİ LABORATUARİ  
Bu laboratuarda, DSİ merkez ve taşra birimlerinin zemin mekaniği ve temel mühendisliği konularında karşılaştığı sorunların çözümüne 

yönelik deneysel çalışmalar yürütülmektedir.   

ZEMİN MEKANİĞİ LABORATUARİ 

DENEY GRUBU ADEDİ 

Tanimlama Deneyleri 2.953 

Mühendislik Deneyleri 1.509 

TOPLAM 4.462 

 
KİMYA LABORATUARİ  
Bu laboratuarda, su ve toprak kaynaklarının geliştirilmesi amacıyla DSİ'nin yaptığı inşaatlarda kullanilan yapı malzemelerinin kalite kontrolü, 

ekonomik yönden amaçlara göre geliştirilmesi; göl, akarsu ve yeralti sularının kalitelerinin belirlenmesi ve kirlenmelerinin incelenmesi çalışmaları 
yürütülmektedir. 

 

KİMYA LABORATUARİ 

DENEY GRUBU ADEDİ 

Genel Kimya Laboratuari Deneyleri 1.019 

Su Laboratuari Deneyleri 21.546 

TOPLAM 22.565 

İZOTOP LABORATUARİ  
Bu laboratuarda, DSİ merkez ve taşra teşkilatlarının yaptıkları hidrolojik etüt ve araştırmalarda karşılaştıkları sorunları nükleer tekniklerin 

hidrolojide uygulanmasi yöntemi ile çözümlemeye yönelik çalışmalar yürütülmektedir.   
 

İZOTOP LABORATUARİ 

DENEY GRUBU ADEDİ 

Trityum Analizleri 619 

Oksijen-18 Analizleri 260 

Döteryum Analizleri 197 

Toplam Alfa-Beta Ölçümleri 280 

TOPLAM 1.356 

TEKNİK HİZMETLER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ  
Bu Şube Müdürlüğünde, TAKK Dairesi Başkanlığınin işletme,  bakım, cihaz ve araç-gereç imalatı hizmetleri ve pompa deneyleri 

yapılmaktadır. 
 

TEKNİK HİZMETLER 

DENEY ve FAALİYET GRUBU ADEDİ 

TAKK Daire Başk Lab. ve Tesisler İşletme ve Bakım Hizmetleri       480 

Pompa ve Hidrant  Deneyleri         41 

Baraj Ölçüm Tesisleri İmalatları       809 

TAKK Daire Başk  ve Bölge Lab.İhtiyaç Duyulan Cihaz ve Araç  
Gereç İmalatları 

        33 

TOPLAM     1.363 

 
2. ARAŞTİRMA VE PROJE  FAALİYETLERİ 

Daire Başkanlığımız, laboratuarlarda yürütülen rutin deney faaliyetlerinin yanı sıra, 2006 yılında Türk Akreditasyon Kurumu (TÜRKAK) 
nezdinde 3  adet deneyden akredite olmak için gerekli çalışmaları tamamlamıştır. Böylelikle Daire Başkanlığımiz laboratuarlari toplam 70 adet 
deneyden akreditasyon şartlarını sağlamıştır. 2006 yılı çalışma programında yer alan veya sonradan programa dahil edilen projelerin gerçekleşme 
oranları aşağıdaki çizelgede  verilmiştir.  

Rutin Çalışmalar Haricinde, Üzerinde Çalışılan Projelerin Gerçekleşme Oranları 
 

Birimin Adi 
Üzerinde Çalışılan 

Proje Sayısı 

(%) Gerçekleşme Oranlarındaki 
Proje Sayıları Programdan Çikartilan 

Proje Sayısı 
100 76-99 51-75 26-50 1-25 

Hidrolik Model Lab. Şb.Md. 8 4 2 1 - - 1 

Beton-Malzeme Lab. Şb. Md 4 - 3 - - 1 - 

Zemin Mekaniği Lab. Şb. Md 4 3 - - - - 1 

Kimya Laboratuarı Şb. Md. 7 3 2 - - - 2 

İzotop Laboratuarı Şb. Md. 5 - 2 - - 1 2 

Kalite Kontrol Koor. Şb. Md. 2 1 - - - 1 - 

Teknik Hizmetler Şb. Md 3 2 - 1 - - - 

İkmal ve Taşit İşletme Şb. Md 1 1 - - - - - 

Toplam Proje/ İş  Sayisi 34 14 9 2 - 3 6 

 
3. EĞİTİM  FAALİYETLERİ 

2006 yılında ulusal düzeyde 4 adet kurs ve seminer gerçekleştirmiştir.  

 Kalite Kontrol Teknik Semineri   

 TS EN İSO/İEC 17025 Standardi İç Tetkikçi Eğitim Semineri 

 Mühendis ve Laborantlara Yönelik Laboratuar Deneyleri Kursu 

 Ölçme ve İzleme Cihazlarinin Kalibrasyonu ve Doğrulanmasi Kursu 

 
 



4.  BÖLGE MÜDÜRLÜKLERİ LABORATUVARLAR FAALİYETLERİ 
Bölge Müdürlüklerindeki merkez, şube ve şantiye kalite kontrol laboratuarları, TAKK Daire Başkanlığınin teknik rehberliği ve koordinasyonu 

çerçevesinde faaliyetlerini yürütmektedirler.   
DSİ genelinde 2006 yılında 22'si Bölge merkezlerinde, 204 adedi şube ve şantiyelerde olmak üzere toplam; 226 adet çeşitli tipte kalite 

kontrol laboratuari hizmet vermiştir. Bunların  52 adedi A tipi (Beton); 130 adedi B tipi (Beton+Zemin), 22 adedi C tipi (Beton+Zemin+Kimya), 18 adedi 
D tipi (Zemin) ve 4 adedi ise E tipi (Kimya-Su) laboratuarıdır. 

Bölge Müdürlüklerinde merkez, şube ve şantiye laboratuarlarında, 102’i memur, 404’ü işçi olmak üzere toplam, 506 personel görev 
yapmıştır. Ayrıca yüklenici elemanı olarak 17 personel bu çalişmalara destek vermiştir. Teknik Araştirma ve Kalite Kontrol Dairesi Başkanlığı personeli 
(219) da ilave edildiğinde, DSİ genelinde kalite kontrol ile görevli personel toplam sayısı 742 olmaktadır.  

Bölge Müdürlükleri merkez, şube ve şantiye laboratuarlarının tip ve sayısı ile bu laboratuarlarda yapilan deney sayıları aşağıdaki  çizelgede  
verilmiştir. 
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Eğitim faaliyetleri çerçevesinde; kalite kontrol personelinin eğitim 

ihtiyaçlarını karşılamak ve teknolojideki gelişmeleri DSİ personeline 

aktarmak gayesiyle çalışmalar yürütülmekte olup, yıllık eğitim 

programlarina uygun olarak “Kalite Kontrol Teknik Semineri” ile çeşitli 

konularda kurslar düzenlenmektedir. 

 



 

 

Bölge Müdürlükleri Merkez, Şube ve Şantiye Laboratuarlarının 2006 Yili Faaliyetleri 

BÖLGE NO 

Laboratuar Tipi ve Sayısı (Adet) Yapılan Deney Sayısı (Adet) 

A Tipi B Tipi C Tipi D Tipi E Tipi 

TOPLAM Beton Zemin Kimya TOPLAM Beton Bet+Z B+Z+K Zemin Kimya 

İ 1 7 1 1 - 10 5.982 1.348 5.911 13.241 

İİ - 6 1 - - 7 34.250 1.032 11.242 46.524 

İİİ 1 5 1 3   10 3.216 1.152 14.313 18.681 

İV 5 12 1 5 - 23 26.601 633 13.647 40.881 

V 2 7 1 - - 10 7.073 5.316 - 12.389 

Vİ 12 5 1 - 1 19 11.462 2.695 23.878 38.035 

Vİİ 3 4 1 - - 8 4.683 1.243 7.849 13.775 

Vİİİ - 6 1 - - 7 15.688 3.103 6.313 25.104 

İX 2 6 1 2 - 11 10.813 1.978 4.389 17.180 

X 4 - 1 - - 5 6.245 1.623 25.896 33.764 

Xİ - 5 1 - - 6 3.815 2.560 4.953 11.328 

Xİİ 6 4 1 - - 11 3.352 2.489 20.554 26.395 

Xİİİ 3 1 - 1 1 6 1.465 525 10.720 12.710 

XİV - - 1 - - 1 420 387 10.156 10.963 

XV - 9 1 - - 10 19.067 2.057 20.715 41.839 

XVİİ - 4 1 1 2 8 2.515 930 5.477 8.922 

XVİİİ 4 8 1 - - 13 11.539 3.747 8.143 23.429 

XİX - - 1 2 - 3 3.230 1.138 265 4.633 

XX - 8 1 - - 9 5.199 3.889 5.138 14.226 

XXİ 6 10 1 - - 17 30.310 6.471 9.414 46.195 

XXİİ - 4 1 - - 5 1.870 1.039 666 3.575 

XXİİİ - 6 - - - 6 19.008 725 - 19.733 

XXİV - 3 - 1 - 4 2.923 1.180 - 4.103 

XXV 3 9 1 1 - 14 11.663 2.332 14.609 28.604 

XXVİ - 1 1 1 - 3 5.823 6 3.002 8.831 

TOPLAM 52 130 22 18 4 226 248.212 49.598 227.250 525.060 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

UA&CBS çalışmalarını DSİ Genel Müdürlüğü’nde rasyonel bir şekilde gerçekleştirmek üzere 1998 yılında 

Etüt ve Plan Dairesine bağlı olarak “Uzaktan Algilama ve Coğrafi Bilgi Sistemleri” birimi oluşturulmuştur. 

2005 yili itibariyle ÇBS Şube Müdürlüğü kurulmuş olup CBS ve CAD altyapısınin DSİ Genel Müdürlüğü 

bazında kurulması çalışmaları devam etmektedir. 

3.2.1. Uzaktan Algilama ve Coğrafi Bilgi Sistemi Çalışmaları  
Ülkemiz su kaynaklarının daha etkin ve akilci bir şekilde geliştirilmesi maksadıyla DSİ tarafindan yürütülmekte olan faaliyetlerde yeni teknolojilerinin 
kullanılması büyük önem taşımaktadır. Çoğu mühendislik çalışmalarında olduğu üzere DSİ’nin ana çalışma konusu olan su kaynakları planlaması ve yönetimi 
için de yoğun bir biçimde coğrafi bilgilere ihtiyaç duyulmaktadir. Söz konusu coğrafi bilgilerin sadece klasik haritalar, raporlar ve benzeri ortamlarda bulunması, 
ihtiyaç duyulan bilgilere erişim ve özellikle erişilen bilgileri analiz etme hizini çok düşürmekte, hatta bazen imkansız kılmaktadır. 
Bilgi teknolojilerinin kullanılmaya başlanılması ile birlikte, uzun yıllardır kağıt ortamında veya bireysel veri tabanlarında muhafaza edilen gözlem, analiz, 
araştırma, üretim neticelerinin, haritalar ve benzeri verilerin, organize bir şekilde sayısal olarak ilişkisel veri tabanlarında derlenmesi ve saklanması mümkün 
olacak, bu verilere kurum içinde hızlı ve doğru  bir şekilde ulaşim sağlanarak inceleme ve uygulama alanında daha detaylı ve rasyonel çalışmalara devam 
edilmektedir. 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Bu bağlamda, tabii kaynak planlaması ve yönetiminde bütün gelişmiş ülkelerin yoğun bir şekilde kullandığı Coğrafi Bilgi sistemlerinin (CBS) 
kurumumuzda da etkin bir araç olarak kullanılması önem arz etmektedir. CBS çalışmalarıni DSİ Genel Müdürlüğü’nde rasyonel bir şekilde gerçekleştirmek 
üzere 1998 yılında Etüt ve Plan Dairesi’ne bağli olarak “  Coğrafi Bilgi Sistemleri” birimi oluşturulmuştur. 
CBS çalışmalarının daha etkin kullanımı açısııdan söz konusu birim Aralik 2005 tarihinde “CBS Şube Müdürlüğü” olarak yeniden düzenlenmiştir. 
 
CBS’nin kurum içerisinde  gerektiği şekilde kullanımını sağlamak amacıyla 2006 yili içerisindeki çalışmalar aşağıda verilmiştir: 
 

 Haritali İstatistik Bülteni’nin CBS ortaminda daha verimli bir şekilde yayımlanması için revize çalışmalara devam edilmektedir. 

 DSİ Genel Müdürlüğünden planlama, proje ve CBS çalışmaları için temel altlık olarak kullanilacak 1/250000 raster ve vektör veriler ile 1/100000 
ölçekli raster veriler temin edilerek kullanıma açılmıştır. 

 CBS ‘nin daha aktif ve verimli kullanımı amacıyla DSİ Bölge Müdürlükleri ile Daire Başkanlıklarından 2’şer kişi olmak üzere yaklaşık 100 kişiye 2 
hafta temel ve ileri düzey CBS eğitimi verilmiştir. 

 DSİ Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen CBS çalışmalarının WEB ortaminda sunulması için ihtiyaç duyulan yazılımlar temin edilmiş olup WEB 
sayfası tasarımı ve geliştirilmesi çalışmaları sürdürülmektedir. 

 İşletme ve Bakim Dairesi Başkanlığı, Jeoteknik ve YAS Dairesi Başkanlığı ile Etüt ve Plan Dairesi Başkanlığındaki şube müdürlükleriyle ortak CBS 
proje çalışmaları yürütülmüştür. 

 DSİ Genel Müdürlüğü bünyesinde yürütülen tüm projelerin CBS ‘ye altlik oluşturacak şekilde ulusal koordinat sistemine uygun olarak sayısal 

ortamda üretilmesi ve idareye teslim edilmesi için 31 Temmuz 2006 tarih ve 2006/7 sayılı genelge yayımlanmıştır. Bu genelge doğrultusunda kesin 

ve geçici kabulü yapilacak işlere ait proje vaziyet planları idare tarafından teslim alınıp kontrol işleri yürütülmektedir.    
 



 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
DSİ Haritali İstatistik Bülteni Coğrafi Bilgi Sistemi Sistemi (CBS) Web 
Sunumu  
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3.2.2. Su Ürünleri Geliştirme 

İşletme ve Bakım Dairesi Başkanlığı bünyesinde Su 

Ürünleri Şube Müdürlüğü ile 8 adet Su Ürünleri 

istasyonu tarafindan yürütülen geliştirme çalışmaları ile 

öncelikle rezervuarlarin fiziksel, kimyasal ve biyolojik 

özellikleri belirlenmektedir. 

Genel Müdürlüğümüz tarafindan rezervuarlardaki 
su ürünleri faaliyetleri kapsaminda; ticarî avcilik, 
kafeslerde balık yetiştiriciliği ile diğer yetiştiricilik 
modelleri ve amatör balıkçılık imkânlari araştırılarak 
ülke ekonomisine önemli ölçüde katki sağlanmaktadir. 
Baraj göllerinin uygun balik türleri ile balıklandırılması 
yönünde Ar-Ge çalışmaları sürdürülmektedir.  

DSİ Su Ürünleri İstasyonları; İzmir-ürkmez, Bolu-
Gölköy, Adana-Seyhan, Amasya-Yedikir, Elaziğ-Keban, 
Edirne-İpsala, Şanliurfa-Atatürk Baraji ve Sivas- 
Çamlıgöze olmak üzere 8 adettir. Bu İstasyonlarda, 
2006 yılında üretilen yaklaşik 24.000.000 adet pullu 
sazan yavrusu ile 72 adet baraj gölü balıklandırılmıştır.  

 

 

Baraj göllerinde kafeslerde balıık yetiştiriciliği 
projeleri ile ilgili olarak 108 adet avlak sahasında Genel 
Müdürlüğümüzü ilgilendiren hususlarda gerekli 
çalışmalar tamamlanmış, proje tasdikinden sorumlu 
olan Tarım ve Köy İşleri Bakanlığınca 159 adet proje 
uygulamaya geçirilmiştir. Uygulamaya geçirilen bahis 
konusu projelerin toplam üretim kapasitesi yılda 
yaklaşık 18 000 ton civarındadır. Göletlerin projeye 
dayalı su ürünleri üretimine açilması çalışmaları ile ilgili 
olarak 33 adet gölette uygulama esasları belirlenmiştir. 
Halen 148 adet baraj gölünün işletmeye açılmasıyla 
yıllık su ürünleri üretimi 9.900 tona ulaşmıştır.  
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2006 yılı sonu itibariyle DSİ’de bulanan iş makinelerinin 

toplam sayısı 1 998 adet olup, bunların parasal değeri 

yaklaşık olarak 142,3 milyon ABD Doları’dır, 

DSi Makine Parkı’nın maddi değeri ise 229,3milyon ABD Doları’dır 

3.2.3. DSİ Makine Parkı 

İşletme ve bakım hizmetleri, gölet ve baraj ulaşım yolları, sondaj ve enjeksiyonu, malzeme ve ekipman 

taşınması, etüt ve kontrollük hizmetleri, taşkın  koruma ve taşkın ve rusubat kontrolu vb. işleri DSİ Genel 

Müdürlüğünün kendi makine parkı ve personeliyle de gerçekleştirilmektedir. Ayrıca sel, deprem gibi afet 

durumlarında DSİ Makine Parkı devlet gücü olarak acil yardimda bulunmaktadir. 2007 yili başında DSİ’de bulanan 

iş makinelerinin toplam sayisi 1 998 adet olup, bunların parasal değeri yaklaşık olarak 142,3 milyon ABD 

Doları’dır. DSİ Makine Parkı’nın maddî değeri ise 229,3 milyon ABD Doları’dır. 

DSİ’DEKİ  İŞ MAKİNELERİNİN CİNSİ 

Ekskavatör Paletli Traktör (Dozer) Yükleyici Motorlu Greyder Damperli kamyon 
 

535 Adet 394 Adet 

MİKTARİ (Adet) 

202 Adet 116 Adet 751 Adet 

MADDİ DEĞERİ (milyon ABD Dolar) 

54,8 milyon USD 38 milyon USD 13,1 milyon USD 5.6 milyon USD 30,8 milyon USD 

DSİ’DEKİ İŞ MAKİNELERİNİN TEORİK İŞ MİKTARİ 
 

İŞİN CİNSİ 

KAZİ KAZİ YÜKLEME DÜZELTME TAşİMA 

YİLLİK İŞ YAPMA GÜCÜ 

80,4 Milyon m
3 50 Milyon m

3 20,4 Milyon 
m

3 
226 bin km 74 milyon m

3
xkm 

İŞİN BİRİMİ

m3 m3 m3 km m3 x km 

Ayrıca yukarıda belirtilenlerden başka, su ve temel sondaj çalişmasi yapabilecek 180 adet iş makinesi ile yılda 

145 200 m sondaj yapabilme kapasitesi bulunmaktadır. Bu makinelerin parasal değeri 10,8 milyon ABD Doları’dır. 

 

 

Paletli Traktör (Dozer) Motorlu Greyder Damperli kamyon 
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4. İnsan Kaynakları 

4.1. DSİ Personeli 

31.12.2006 tarihi itibariyle DSİ Genel Müdürlüğü’nde 26 741 personel istihdam edilmektedir. Bunun % 7’si genel idarî 

hizmetler, % 17’si teknik, % 74’si sanat sınıfı ve % 2’i de diğer sınıflardaki personeldir. 
 

DSİ PERSONELİ (31 12 2006 TARİHİ İTİBARİYLE)  
  —i  

PERSONELİN POZİSYONU Merkez Taşra TOPLAM 

DAİMİ PERSONEL Genel idari Hizmetler 416 1330 1746 

Teknik Hizmetler 782 3843 4625 

Avukatlik Hizmetleri 0 0 0 

Sağlik Hizmetleri 24 73 97 

Yardimci Hizmetler 35 60 95 

Devlet Memurlari Toplamı 1257 5306 6563 

Sözleşmeli Personel 2 5 7 

Daimi işçi 665 19 139 19 804 

DSi'deki TOPLAM DAİMİ PERSONEL 1924 24 450 26 374 

Part-Time Rasatçi  367 367 

GENEL TOPLAM 1924 24 817 26 741 
 

DSİ’DEKİ TEKNİK PERSONEL (31.12.2006 TARİHİ İTİBARİYLE) 

M/S Personel Merkez Taşra TOPLAM 

İnşaat Mühendisi 206 1084 1290 

Makine Mühendisi 75 390 465 

Elektrik Mühendisi. 33 145 178 

Maden Mühendisi 11 56 67 

Mimar 12 24 36 

Meteoroloji Mühendisi 28 63 91 

Fizik Mühendisi 15 8 23 

Kimya Mühendisi 17 41 58 

Harita Mühendisi 24 146 170 

Endüstri Mühendisi 2 4 6 

Ziraat Mühendisi 107 563 670 

Orman Mühendisi 6 20 26 

Jeoloji Mühendisi 66 306 372 

Jeofizik Mühendisi 10 50 60 

Matematik Mühendisi 4 6 10 

Çevre Mühendisi 26 34 60 

Metalürji Mühendisi 2 8 10 

Su Ürünleri Mühendisi 1 12 13 

Bilgisayar Mühendisi 8 20 28 

Şehir Plancisi 2 0 2 

MÜHENDİS TOPLAMİ 655 2980 3635 

Lisansiyerler 27 14 41 

Teknikerler 33 618 651 

Teknisyenler 155 249 404 

TOPLAM 215 881 1096 

GENEL TOPLAM 870 3861 4731 
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Hidroelektrik potansiyelin enerjiye dönüştürülmesi sürecinde DSİ, bu 

alanda oluşturulan 13 064 MW kurulu gücün 10 380 MW’ini (% 80) 

gerçekleştirerek bu alanda lider olduğunu göstermiştir. Ülkemizde 

kapasite bakımından en büyük 25 HES’in 20 adedi DSİ tarafından inşa 

edilmiştir. 

 

EĞİTİM FAALİYETLERİNE KATıLAN 

DSİ PERSONELİ 

(TOPLAM 139 796 Kişi) 

Kurum içi 112 577 % 80 

Kurum dişi 21 581 %15 

Yurt dişi 5  638 %  5 

TOPLAM 139 796 % 100 

DSİ’de teknik personel sınıfında hemen hemen her 

meslek dalından eleman bulunmaktadır. Mühendis grubu 

içerisinde; inşaat Mühendisi % 35,4, Ziraat Mühendisi % 

18,4, Makine Mühendisi % 12,7, Jeoloji Mühendisi % 

10,2, Harita Mühendisi % 4,6, Elektrik Mühendisi % 4,8 

ve diğer branşlar % 13,9 oranındadır. 

DSİ çalışanlarının teknik kapasitesinin ve etkinliğinin 

artırılması ya da elde edilen bilgi birikim ve tecrübelerinin 

aktarılması gayesiyle yurt içinde çeşitli hizmet içi eğitim 

programlari düzenlenmekte ve yurt dişinda 

gerçekleştirilen çeşitli kurs, seminerler, sempozyum, 

panel vb. etkinliklere de katılım sağlanmaktadır. Genel 

Müdürlüğümüzün kurulduğu yıldan bugüne kadar, DSİ’ce 

düzenlenen hizmet içi eğitim faaliyetlerine katılan personel 

sayısı 112 577 (% 80), yurt içinde diğer kurumların 

düzenlediği eğitim faaliyetlerine katılan personel sayısı  

21 581 (% 15) ve yurt dışında diğer kurumlarca 

düzenlenen eğitim faaliyetlerine katilan personel sayısı   

5 638 (% 5) olmuştur. 2006 yılında 327 kişi teknik eğitim 

programı çerçevesinde kısa süreli yurt dışına gitmiştir. 

5. Sunulan Hizmetler 

5.1. Hidroelektrik Enerji 

Türkiye’de teorik hidroelektrik potansiyel 433 milyar 

kWh, teknik olarak değerlendirilebilir potansiyel  

216 milyar kWh, teknik ve ekonomik olarak 

değerlendirilebilir potansiyel ise 130 milyar kWh olarak 

hesaplanmiştir. Avrupa Birliği’nin yeşil enerji için 

uyguladığı vergi indirimleri ve destekleme politikaları 

ekonomik olarak değerlendirilebilir potansiyelin artmasını 

sağlayacaktır. 

Günümüz itibariyle Türkiye’de 150 adet hidroelektrik 

santral işletmede bulunmaktadir. Bu santraller               

13 064 MW’lik bir kurulu güce ve toplam potansiyelin      

% 36’sına karşılık gelen 46 793 GWh’lik yıllık ortalama 

üretim kapasitesine sahiptir. 3 004 MW’lik bir kurulu güç 

ve toplam potansiyelin % 8’i olan 9 770 GWh’lik yıllık 

üretim kapasitesine sahip 36 hidroelektrik santral halen 

inşa halinde bulunmaktadıır. Geriye kalan  

73 370 GWh/yillik potansiyeli kullanabilmek için ileride 

Türkiye’de 540 hidroelektrik santral yapilacak ve toplam 

36 697 MW’lik kurulu güçle hidroelektrik santrallerin 

toplam sayisi 716’ya ulaşacaktır. 

Hidroelektrik potansiyelin enerjiye dönüştürülmesi 

sürecinde DSi, bu alanda oluşturulan 13 064 MW kurulu 

gücün 10 380 MW’ini (% 80) gerçekleştirerek bu alanda 

lider olduğunu göstermiştir. Ülkemizde kapasite 

bakimindan en büyük 25 HES’in 20 adedi DSİ 

tarafıindan inşa edilmiştir. 

5.2. Sulama 

DSİ Genel Müdürlüğü kuruluşundan günümüze 

kadar Türkiye’nin ekonomik olarak sulanması uygun 

olan 8,5 milyon hektar tarım sahasının yaklaşık % 35’ni 

suya kavuşturmuştur. 2,95 milyon hektar olan bu alan, 

ülkemizin toplam tarım alanının (28 milyon hektar) 

yaklaşık % 11’ni teşkil etmektedir. 2006 yılı sonu itibariyle 

ülkemizde sulamaya açilan toplam 5,07 milyon hektar 

alanın % 60’ini teşkil eden 2,95 milyon hektarı DSİ 



 

 

projeleri marifeti ile sulanmakta iken, 2030 yılında DSİ 

tarafından sulama suyu sağlanan alanın 6,5 milyon 

hektara ulaşması ile bu oran % 76’ya çıikacaktır. 

Ülkemizde ekonomik olarak sulanabilecek 8,5 milyon 

hektar tarım alanının halen yaklaşık % 60’i 

sulanabilmektedir. Beslenme ihtiyacının karşılanması, 

sanayinin ihtiyacı olan ziraî ürünlerin dengeli ve sürekli 

üretilebilmesi, tarim kesiminde çalişan nüfusun işsizlik 

probleminin çözülmesi ve hayat seviyesinin 

yükseltilmesi için kalan yaklaşık 3,43 milyon hektarın da 

sulanması ve bunun için gereken sulama tesislerinin bir 

an önce inşa edilmesi özel bir önem taşımaktadır. 

5.3.İçme Suyu Temini 

Devlet Su işleri Genel Müdürlüğü; 1053 Sayılı Kanun 

çerçevesinde, Bakanlar Kurulu kararı ile 

yetkilendirilmesi neticesinde, nüfusu 100 000’i aşan 

şehirlere içme, kullanma ve sanayi suyu sağlanması 

yönünde çalışmalarını sürdürmektedir. 2000 Genel 

Nüfus Sayımı neticelerine göre ülkemizde merkez 

nüfusları 100 000’i aşan 57 yerleşim birimi 

bulunmaktadır. 1053 Sayılı Kanun’un 1968 yılında 

yürürlüğe girmesinden bu yana çeşitli tarihlerdeki 

Bakanlar Kurulu Kararlari ile nüfusu 100 000’i aşan  

9 şehre içme, kullanma ve sanayi suyu sağlanması 

konusunda Devlet Su işleri Genel Müdürlüğü 

yetkilendirilmiştir. 

5.4. Çevre 

DSİ Genel Müdürlüğü tabiî hayatın korunmasına 

büyük önem vermekte ve bu doğrultuda gerek tek 

başına gerekse ilgili kurum, kuruluş ve sivil toplum 

kuruluşlarıyla işbirliği içerisinde “Su Kaynaklarının 

Sürdürülebilir Geliştirilmesi” çalışmalarını 

sürdürmektedir. DSİ görev ve sorumlulukları açısından 

Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği ve Çevresel Etki 

Değerlendirmesi Yönetmeliği çok önemlidir. DSİ Genel 

Müdürlüğü, geliştirdiği projelerde tarihî ve arkeolojik 

kültürel mirasın gün ışığına çıkarılması, kurtarılması ve 

belgelenerek gelecek nesillere aktarılmasına da büyük 

hassasiyet göstermekte ve bu konuda ilgili bütün 

kurum ve kuruluşlarla işbirliği yaparak, bu tür 

çalişmalara teknik ve maddî destek sağlamaktadir. 

DSİ ayrıca taşkın önleme çalışmalarını da etkin bir 

şekilde sürdürmekte olup, yağışa bağlı olarak günlük 

baraj seviyelerini izlemektedir. Gerektiğinde ilgili 

birimlere uyarılar yaparak, gerekli tedbirleri almaktadır. 

Kuruluşumuz erozyonun kontrolü konusunda da 

daima hassas bir yaklaşım içerisinde olmuştur. Bu 

çerçevede; toprak ve su kaynaklarının 

sürdürülebilirliğinin sağlanması ve etkinliğinin artırılması 

maksadıyla erozyon ve rüsubat kontrolü ile taşkın 

zararlarından korunma konusunda etütler yapmakta, 

buna yönelik projeler hazırlayarak uygulamaya 

koymaktadır. 
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6. Yönetim ve İç Kontrol Sistemi 

DSİ Teşkilâti; merkezde kurmay hizmeti veren 13 

adet Daire Başkanlığı ve diğer danışma, denetim ve 

yardımcı hizmet birimleri ile Türkiye genelinde birden 

fazla vilayeti kapsayan görev alanlarına sahip, kumanda 

kademesini teşkil eden toplam 25 adet Bölge 

Müdürlüğü biriminden oluşmaktadir. Merkez 

teşkilâtındaki birimlerden 

 

Etüt ve Plân 

Proje ve inşaat 

Barajlar ve Hidroelektrik Santraller 

İçme suyu ve Kanalizasyon 

Jeoteknik Hizmetler ve Yeraltı suları 

Makine imalat ve Donatım 

işletme ve Bakım 

Teknik Araştırma ve Kalite Kontrol 

Emlak ve Kamulaştırma 

Daire Başkanlıkları; ana hizmet birimleri olma 

özellikleriyle, DSİ’ye başta 6200, 167, 1053 Sayılı 

Kanunlar ve diğer ilgili mevzuat hükümleriyle verilen 

aslî görevleri icra etmek üzere teşkil edilmişlerdir. Bu 

vasişarindan dolayı kendilerine bütçede ödenek 

tahsis edilen ve harcama yetkilisi olan Daire 

Başkanlıkları tarafindan sevk ve idare edilmektedirler. 

 

Teftiş Kurulu 

Hukuk Müşavirliği 

Strateji Geliştirme 

Savunma Uzmanliği 

Diş ilişkiler Müşavirliği 

Basin ve Halkla ilişkiler Müşavirliği 

Danışma ve denetim birimleri olma vasişariyla aslî 

görevlerin rasyonel, etkili ve verimli yürütülmesi için 

her kademede idarenin hata önleyici, düzeltici ve 

geliştirici özelliklerinin ulusal ve kurumsal 

standartlarda ve mevzuatın öngördüğü prensip ve 

kararlar paralelinde gerçekleşmesi ve sürekliliği için 

teşkil edilmişlerdir. 

 

Teknoloji 

Personel ve Eğitim 

idari ve Mali işler 

Büro Müdürlüğü 

Yardimci hizmet birimleri olma nitelikleriyle sevk ve 

idarenin icap ettirdiği ölçüde gerekli altyapi ve 

tamamlayici fonksiyonlarin mevcudiyetini ve 

devamliliğini sağlamakla görevlidirler. 

 

DSi İ - XXVİ. Bölge Müdürlükleri (25 adet); bulundukları 

coğrafya üzerinde her türlü etüt, rasat, harita alimi, ön 

inceleme ve plânlama raporlari teklifi hazırlamak başta 

olmak üzere, uygulama kararlari ile gerekli teknik ve 

idari altyapısı oluşturulmuş (Faaliyet Programı’na 

alınmış) yatırım projelerinin tatbikatı, bunlardan kesin 

kabulü yapılanların işletilmesi ve zamanla mahallî idare 

ve birliklere devredilmesi işlemlerini yürütmekle 

görevlidirler. 

Karşılaşılan lokal problemlere yerinde çözüm bulmakla 

birlikte genel nitelikteki problemlerde merkez teşkilati 

kurmay birimleriyle müşterek olarak benzer problemler 

için de kullanilabilecek metot ve çözüm parametreleri 

geliştirme fonksiyonlari bulunmaktadir. Üretim 

faaliyetine konu olan her türlü çalişmanın başta kanuni 

düzenlemelere, sonra kurumsal görev ve fonksiyonlara 

ve en nihayetinde teknik icaplara 

uygunluğu, ekonomik anlamda yapilabilirliği, 

sağlayacağı faydalar ile maliyet ilişkisi, kamu yararının 

gözetimi gibi kriterler açısından değerlendirme süreci 

yukarıda bahsedilen teşkilât birimleri ve bunlara bağlı alt 

birimlerce belli prosedürlere göre gerçekleştirilmektedir. 

Malî yönetim ve kontrol bünyesinde harcamaya konu 

olacak her çalışma için gerek harcama yetkisi bulunan 

birimin kendi iç işleyişinde gerekse Strateji Geliştirme 

Daire Başkanlığı ve bunun fonksiyonlarını bünyesinde 

barındıran diğer birimler içerisinde teşkil edilmiş Strateji 

Geliştirme şube Müdürlükleri marifetiyle ön malî kontrol 

ve iç kontrol süreçleri işletilmektedir. Hesap verebilirlik 

ve kurumsal şeffalık ilkesi gereği gerek iç dolaşımda 

gerekse kurumsal faaliyetin kamuoyuna takdiminde bilgi 

işlem imkânlari (internet-Web Sayfasi), azamî ölçüde 

işleyişin temeline yerleşmiş olup, bu imkânlardan en üst 

seviyede faydalanılmaktadır. 



 

 


